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V.TYDAWCA OPERETKA WARSZAWSKA 
ZDJĘCIA EDWARD HARTWIG 

J erzy Lawina-Świętochowski (ur. 6.XII .1906 r. 
w Warszawie - zmarł 20.VIII.1946 r. w Byd
goszczy) wybitny muzyk i kompozytor rozpo
czął swą współpracę z Teatrem „Lutnia" w Wil
nie, gdzie wystawiono pierwszą jego operetkę 
„Rajski Ptak" w reżyserii Karola Wyrwicza. 
Dzięki powodzeniu jakie zyskała sobie ta pozy
cja, sięga po nią Teatr Słowackiego w Kr ako
wie. Spektakl od strony reżyserskiej przygoto
wał Juliusz Osterwa. 

Przychylne przyjęcie pierwszej pracy, zachę
ciło kompozytora do dalszych prób. Następne 
pozycje to komedia muzyczna. „Na fali eteru" 
wystawiona w Warszawie w reżyserii Romana 
Zawistowskiego i wreszcie operetka „Panna 
Wodna" w reżyserii Witolda Zdzitowieckiego 
i Karola Bendy. 

Obie te pozycje cieszą się w tym okresie 
ogromnym powodzeniem wśród publiczności 
warszawskiej. 

Wybuch wojny w 1939 r. przerywa współpra
cę Lawiny-Swiętochowskiego z teatrem. P o
święca się on studiom muzycznym u Artura 
Malawskiego i w tym okresie komponuje swe 
dzieło poświęcone morzu „Hel" . 

W 1944 r. wstępuje jako ochotnik do szere-

gów I Armii. Za udział w walkach z okupantem 
zostaje odznaczony krzyżem „Virtuti Militari", 
medalem „Zasłużonym na Polu Chwały", on:iz 
wieloma odznaczeniami I Armii. Przez cały 
okres wojenny komponuje, jego piosenka towa
rzyszy żołnierzom I Armii i wraz z nimi wraca 
do kraju. 

Często powtarzającym się tematem jego kom
pozycji jest morze, które kochał i za którym 
tęsknił. Witał swoje ukochane morze w Koło
brzegu. Wielki koncert teatru I Armii dla zwy
cięzców Kołobrzegu zawierał w programie wią
zankę melodii z operetki „Panna Wodna". To 
był jeden z najpiękniejszych dni kompozytora. 
Powitał ukochany Bałtyk swoją muzyką, którą 
mu poświęcił. 

Po wyzwoleniu wraca Lawina-Świętochowski 
do współpracy z teatrem. Pisze znakomitą ilu
strację muzyczną do komedii Bałuckiego „Klub 
Kawalerów" wystawionej w Bydgoszczy i Lu
blinie w reżyserii Czesława Strzeleckiego. 

Dzisiaj sięgamy po j edną z operetek Lawiny 
Swiętochowskiego, której bogata i piękna mu
zyka zawiera w sobie jego tęsknotę za krajem 
i serdeczne umiłowanie polskiego morza. 

Ola Obarska 



Beata Artemska 

„PANNA NIEZAWODNA" 

Po próbie genralnej „Panny Wodnej" sprawo
zdawca porobił mnóstwo notatek dla przyszłej 
recenzji. P remiera już niczego nie zmieniła 
w tej, oczywiście subiektywnej ocenie : 

Operetka ta była po raz pierwszy wystawiona 
tuż przed wojną, w Warszawie. Odniosła sukces, 
jak zgodn ie oświadczają naoczni i nauszni 
świadkowie. Ile mamy w „P annie Wodnej" n ie
spodziewanych narzeczeństw? Cztery! Chyba 
wystarczająca ilość, jak na operetkowe niespo
dzianki. Rzecz dzieje się współcześnie, pierwszy 
akt aż na Hawajach, drugi i t rzeci na statku. Po 
scenie uwijają się ubrane i ar tystycznie roze
brane kobiety, marynarze, stewardessy, milio
nerzy i patrzące na nich wilkiem - wilki mor
skie. Tańczą i śpiewają do syta. Każda z pierw
szoplanowych postaci ma swoją popisową pio
senkę. 

Muzyczka „Panny Wodnej" nie jest typow o 
operetkow a, jeśli uważamy operetkę za małą 
operę. To znaczy, że w swych wymiarach mu
zycznych operetka ta nie przekracza - w za
sadzie - kręgu p iosenk i. Na nić libretta zostały 
nanizane piosenki i piosneczJki, które znajdo
wały się w przedwojennej „Pannie Wodnej" . 

Wersję obecną uzupełniły także piosenki z po
zostałego dorobku kompozytora. P r zy takim sta
nie strony muzycznej ambicją autorów libretta 
było danie realizatorom największej swobody. 
Stare libretto zostało nieco unowocześnione. 
Z Hawajów „Panna Wodna" wyruszyła z ładun
kiem P olonii nie do P olski sanacyjnej, lecz do 
współczesnej . Zmiana ta jest czysto formalna, 
chociaż libret to usiłuje tu i ówdzie sprzedać 
kHka dowcipów z pozytywnej beczki. Zrobiono 
to chyba z obawy przed reformatorami operet
ki, k tórzy chcą nadać książkom tekstowym 
treść przekraczającą konwencję wielkiej zaba
wy, bajk1i dla dorosłych . Reformatorzy ci starają 
się inaczej sformułować charakter operetki. N a
wiązują oni słusznie do najlepszej tradycji 
offenbachowskiej , do libret będących ostrą i zja
dliwą satyrą na stosunki polityczne drugiego 
cesarstwa. Z tej tendencji nawet w ckliwej 
i sentymentalnej operetce wiedeńskiej coś nie
coś się trzymało : wyśmiewanie się z nieudolnej 
i zdegenerowanej ar tystokracji. Graf Rudi i graf 
Bobby są trwałymi postaciami aust riackich ope
retek, chociaż figurują pod innymi imionami, 
wraz z całą otaczającą ich świtą. 

A więc są odnowiciele operetki, k tórzy się nie 
zgadzają z tezą, iż t ekst operetki jest tylko pre-
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tekstem dla zaprodukowania przy jemnej muzy
ki, pretekstem do wielk iej zabawy w mistrzow
skim wyk.)naniu. Są jednak i wrogowie : odsą
dzają oni formę lekkiej muzyki od czci i w iary 
i twierdzą , że t a forma m uzycznego teatru jest 
przeżytkiem, że oper etka choruj e n a uwiąd 
starczy. , 

Zapytajmy : ile lat ma operetka? Pytanie to 
jest wysoce nietaktowne, bo dotyczy przecież 
istoty symulującej wieczną młodość. Owszem, 
nikt n ie zaprzecza, że robi to z wdziękiem , tak 
że do grona jej wielbicieli przyłączają s ię coraz 
to nowi. J ednak pewni znawcy mówią, że ujmu
jący wygląd piękny t aniec i śpiew mylą nas t yl
ko, że t a szykowna osóbka, mimo swojego mło
dego wyglądu , w rzeczywistości, jest starą babą. 

Starą? 
Czy należy jej lata liczyć począwszy od an

gielskiej śpiewogry, powstałej mniej więcej 
w połowie siedemnastego wiek u - od pier wszej 
„malej" opery jako parodii w ielkiej , czy też po
winno się przesunąć datę urodzenia operetki 
o dwa w ieki naprzód i latka jej liczyć od czasu 
tryumfów Offenbacha? „ 

Wszystko zależy od t ego, o co właściwie cho
dzi? O gatunek czy też o poszczególny tytuł? 
Gdy chcemy obliczyć wiek j akiej ś naszej znajo-

mej , n ie zaczynamy przecież ani od momentu 
zjawienia s ię Ewy w ra ju , ani od daty urodzin 
pierwszej autentycznej prababki naszej znajo
m ej pani. Niestety, wspomniani znawcy właśnie 
tak postępują , wymawiaj ąc każdej operetce 
z osobna wiek całego gatunku. Ale nawet gdyby 
tak nie czynili i rozpatryw ali każdą operetkę 
oddzielnie, znaleźliby również dowody na to, że 
w jednym przypadku m amy zaszczyt z osobą 
w wieku co na jmniej pobalzakowskim, w dru
gim z matroną, a w trzecim z rówieśniczką n a
szych dziadków. Tak, Saffi z „Barona Cygań
skiego" urodziła s ię w r oku 1885, ma więc już 
77 lat. Rozalinda z „Nietoperza" jest o j edenaś
cie lat st arsza, „Wesoła Wdówka" skończyła 
swoje 56 lat. Księżniczce Helenie z „Czaru Wal
ca" brak tylko dwóch lat do w ieku Wdówki. 
Oczywiście, że są i starsze, bo niektórym offen
bachowskim paniom stuknęła już setk a. Ale są 
i młode . Na przykład Tangolita z „Balu w Sa
voy 'u" ma dopiero 30 lat. 

Nie w tym rzecz, kiedy j akaś oper etka została 
napisana . 30-letnia Tangolita jest dla nas star
sza niż 98-letn ia offenbachowska Helena. Decy
duje n ie bezwzględna ilość lat, lecz odległość, 
która dzieli poszczególne operet ki od współcze
sności. 



Miarą tej odległości nie jest czas. I w roku 
1962 można napisać i, co gorsze wystawić, ope
retkową starzyznę, taką, która zapewne rozczu
liłaby naszych dziadków, ale nas ani grzeje ani 
ziębi. Po prostu nie odpowiada naszym -
świadomym czy podświadomym - wymogom, 
nawet w charakterze rozrywki muzycznej. I dla
tego operetka stuletnia może być młodsza od 
napisanej dziś - o ile nam jeszcze przypada 
do gustu muzyka i egzemplarz tekstu trafia do 
rąk realizatorów z prawdziwego i, jeśli wolno 
tak powiedzieć, dzisiejszego zdarzenia. 

Znawcy, o których ciągle mowa, są innego 
zdania. N a starość , powiadają , nie ma żadnej 
inscenizatorskiej rady. Musi się narodzić coś 
nowego. Co? Odpowiedź na to pytanie jest dość 
zawiła, ale spróbujemy ją znaleźć. 

W pewnej dyskusj i na temat choroby star
czej, na którą pono cierpi operetka (i opera), je
den z dyskutantów, powołując się na współcze
snego niemieckiego autora, tak z jego pomocą 
zgłębiał problem: 

Operetka (i opera) musi artystycznie prze
zwyciężyć pewną zasadniczą sprzeczność. Wy
ni:ka ona stąd, że w podobnych sytuacjach, jakie 
widzimy na scenie muzycznej , ludzie w rzeczy
wistości mó w i ą, a nie śpiewają. Teatr mu-

zyczny rozwiązał tę sprzecznosc po pierwsze 
w ten sposób - powiedział ów dyskutant -
że kompozytor nakładał na dzieje sceniczne 
gęstą a piękną zasłonę muzyczną, tak że wcale 
n ie było ważne, co się za , tą zasłoną działo . Po 
drugie, umieszczano akcję w czasach mitolo
gicznych lub bardzo odległych, antycznych. 
W mitologii i w starożytności można sobie dziś 
dowali hasać. Tam wszystko jest możliwe, jak 
w e śnie , - w którym każdy absurd ma pozory 
realności. Trzeci sposób rozwiązania wspomnia
nej sprzeczności polegał na przyjęciu przez 
libretta konwencji satyry, parodii, farsy. Wtedy 
również wszystko staje się możliwe , nawet za-
komunikowanie śpiewem, że „ząb mnie -
ach! - stra-a-sznie bo-o-li" , jak i natychmia
stowe odezwanie się chóru : „Za-a-i-ste ! Boli ! 
Boli!". 

Wszystkie sposoby rozwiązania zasadniczej 
sprzeczności tkwiącej w sztukach teatru mu
zycznego utrwaliły się w postaci znanej manie
ry operetkowej, zarówno autorskiej jak i aktor
skiej , utrwaliły się jako szablony pisania, wy
stawiania i grania operetki. Do tego dochodzi , 
tak sądzę, jeszcze jedna sprzeczność, przy obec
nym repertuarze __: nie do rozwiązania. Libretta 
tego r epertuaru, za wyjątkiem po offenba-
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chowsku satyrycznych , puszczają w obieg 
fałszywe monety. Zamiast odbicia dnia dzi
siejszego, prezentują one całe repetytorium 
snów o wyższych sferach, arystokr atycz
nych i mieszczańskich. Inaczej mówiąc -
dla dzisiejszego· widza świat operetkowych sy
tuacji, wzruszeń, grzeszków i dowcipów nie jest 
już do przyj ęcia. Zachowała się więc - tak 
brzmi teza - w dzisiejszym świecie przedwczo
rajsza scena muzyczna. Renesans operetki -
oświadczają wobec tego spece - nastąpi , gdy 
w obrębie gatunku powstanie nowy rodzaj speł
niający wymogi współczesnego widza. Uważa
jąc siebie samych za reprezentację dzisiejszej 
widowni, odnowiciele sceny muzycznej tak 
mniej więcej formułują swoje żądania : 

Operetka dnia dzisiejszego, powiadają, musi 
pokazać dzień dzisiejszy. W jej krzywym zwier
ciadle powinny się odbijać nasze własne twarze 
i sprawy z tej ziemi, a nie z arystokratycznych 
i wielkoburżuazyjnych zaświatów. Realistycz
na - w tym sensie - operetka powinna skoń
czyć z dramatem muzyczno-słownym i stać się 
dramatem słowno-muzycznym, bez obowiązku 
zademonstrowania wielkich arii lub wyczyno
wych duetów, z p i o s e n k ą jako głównym 
atutem muzycznym. Chór porzuci rolę akompa-

niatora lub echa solisty i stanie się znów ko
mentatorem. Piosenka, chór i taniec istnieją na 
scenie tylko wtedy, kiedy ich zjawienie się wy
nika z logiki akcji. Oto jaka widnieje przed ope
retką droga, mówią reformatorzy ... 

I mają oczywiście swoją racj ę. Ale mają racj ę 
również tradycjonaliści , wskazując m. in. na 
to, że sprzeczność między życiem a sceną jest 
np . w balecie klasycznym jeszcze większa niż 
w „dramma per musica" . Świat t ego baletu -
mówią - ze swoimi wiecznymi attitude, ara
besque, ecarte i z postaciami, które załatwiają 
miłosne zaloty poruszając się na pointach , jest 
w tej swojej zastygłej manierze nie do przyj ę
cia już dla współczesnego widza. W d zisiejszym 
świecie zachował się więc również przedwczo
rajszy balet . Ale n1kt go nie tępi, podczas gdy 
tradycyjną operetkę spalono by najchętniej na 
stosie. Ta - nieświadoma chyba - dwulico
wość wynika raczej z wierności politycznej , 
obejmuj ącej na ślepo również Ballets Russes, 
niż ze znawstwa rzeczy. 

Niektórzy bardzo mądrzy ludzie ubolewają 
jeszcze nad ujemnym wpływem, który operetka 
rzekomo wywiera na świadomość widza, że niby 
fałszuj e rzeczywistość, zastępując ją światem 
urojeń - tak ponoć sugestywnym, że może sta-



nowić hamulec w postępie społecznym widza. 
Otumania, powiadają. 
Prawdą natomiast jest, że ten, kto w życiu 

zachowuje się „po operetkowemu", doszedł do 
swojego stylu zupełnie inną drogą niż do kasy 
operetki. Widownia sceny muzycznej n ie ko
piuje w życiu bohaterów operetki - w przeci
wieństwie do widza kinowego, szczególnie mło
dzieżowego. Innymi słowy - operetka (chociaż 
jest imprezą masową, jak dowodzi od lat fre
kwencją) nie kształtuje obyczajowości, film na
tomiast wpływa w znacznym stopniu na obycza
jowość pewnego odłamu młodzieży. Ile to 
Zbyszków Cybulskich i Baś Kwiatkowskich bie
gało do niedawna po ulicach naszych miast.„ 
ale ani jeden Nietoperz i ani jedna Księżniczka 
Czardasza . 

Fakt ten daje się na pozór dość łatwo wyjaś
nić okolicznością, że operetka jest parodią dnia 
w czorajszego i to poza Polską, podczas gdy film 
rozprawia - jakoby - o dniu dzisiejszym. 
Prawda to, tyle, że częściowa. Gdyby miast bra
ku współczesnych pozycji w repertuarze ope
retkowym istniał ich nadmiar , wpływ operetko
wej fabryki snów na obyczajowość równałby 
się nadal zeru. Mówimy, oczywiście, o ujem
nych wpływach. Sny operetkowe, w przeciwień-

stwie do filmowych, nie są powtarzalne na ja
wie. 

Nie zawsze tak było, ale że tak niewątpliwie 
jest , to zasługa nowoczesnej szkoły gry operet
kowej . Styl ten polega przede wszystkim na 
podkreśleniu dystansu między aktorem a kreo
waną postacią, czyli, mówiąc ludzkim językiem, 
artysta nie staje się - - „Nietoperzem" (Eisen
steinem), nie „przeżywa" go, jak to kiedyś było 
wymagane, nie „wciela" się w tę postać, nie 
identyfikuje się z nią, lecz gra ją z większą czy 
mniejszą autoironią. Ten parodystyczny element 
jest jednocześnie główną zasadą inscenizacji 
i powinien być również zasadą scenografii. 
W ten sposób starano się i w nowej warszaw
skiej inscenizacji „Panny Wodnej" przekształcić 
fabrykę snów w wie1ką zabawę. Ranga arty
styczna spektaklu jest zatem w każdym po
szczególnym przypadku określana nie tylko 
przez treść muzyczną i wykonawstwo orkie
stralne i wokalne, ale w równej mierze przez 
stopień umiejętności, z którą ar tysta przekształ
ca „osobę dramatu" - w osobę z Wielkiej Za
bawy. Będzie nią również miejmy nadzie
ję - „Panna Wodna". 

Leopold Beck 
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MARIAN GRECKI 
CZESŁAWA BEDYNEK 
LILIA URBAŃSKA 

Oboje 

KLEMENS BANAT 
STANISŁAW BURGCHARJDT 

Klarnety 

STANISŁAW NOWICKI 
KAZIMIERZ ANDRUSZANIEC 
ZYGMUNT JĘDRZEJCZYK 

Fagoty 

BOGUMIŁ OIUPIŃSKI 
BOGUMIŁ SARNOWSKI 
BRONISŁAW WITKOWSKI 

Waltornie 

AUGUSTYN ASKA 
STANISŁAW WOLNY 
KONRAD DUBICZYŃSKI 
EDWARD DOKUDOWIEC 

Trąbki 

CZESŁAW KUSNIERZ 
EUGENIUSZ ANIELAK 
LUCJAN GMITER 

Puzony 

JULIAN ZIELIŃSKI 

WŁADYSŁAW WYSOCKI 
MARIAN NOWIOKI 
BOLE'SŁA W GRUSZKA 
MIECZYSŁAW GRZESIAK 

Perkusje 

MIKOŁAJ GODLEWSKI 
WOJCIECH SOMMER 
STANISŁAWA WŁODARCZYK 

Harfa 

BARBARA PNIEWSKA 

Fortepian 

JAN ZIMIŃSKI 

inspektor orkiestry 

WŁADYSŁAW WOPALEŃSKI 
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CHOR 

Kierownik chóru 

S'l1EFAN ŻUŁA WA 

HALINA CHOJECKA, MARIA CZARNECKA, DANUTA JU

SZCZAK, CELINA KOTOWICZ, STEFANIIA KUBICKA, 

WIESŁAWA LEWICKA, MARIA NOWAKOWSKA, IRENA 

NOWAKOWSKA, EMILIA PIEKARSKA, BARBA'RA REDEJR

MOZER, NADZIEJA STERIANOS, MAIRIA SUTKOWSKA, 

ŁUCJA WOŁEJSZO, CZESŁAW GOSZCZYŃSKI, STANI

SŁAW KOZŁOWSKJ, JAN KRYSZCZUK, STEFAN LEWICKI, 

EDWARD MARCZAK, JERZY PIASECKJ, ANDRZEJ PIE

KARSKI, JAN POBOŻY, TADEUSZ ROSZKOWSKI, WŁO
DZIMIERZ RZECZYCKI, WILHELM SIENKIEWICZ, FELIKS 

SIEDLECKI, STEFAN SZLAUZYS, CZESŁAW TURLEJSKI, 

Inspektor chóru STEFAN SZLAUZYS. 

BALET 

Pedagog baletu 

SABINA SZATKOWSKA 

RENATA BIALOBRZESKA, DANUTA KIERUL, ELŻBIETA 

KOZAKOWSKA, ANNA KOZAKIEWICZ, DANIELA OLA-

KOWSKA, JOANNA PODCZA SKA, MARIETTA RIBACOV, 

EWA TCHóRZNICKA, IRMINA WOJCICKA-STAŃKO, HAN

NA żURAWSKA, JERZY CZAJKOWSKI, ZYGMUNT CZAJ

KOWSKI, JAN CZiERMIŃSKI, BOLEJSŁAW JASTRZĘBSKI, 

WŁADYSŁAW KOTARSKI, TADEUSZ KlRĘCICHOST, LE

SZEK MICHALSKI, JORDA!N STĘPNIEWICZ, ZDZISŁAW 

WYROZĘBSKl, HENRYK ŻARNOWSKI, 

Inspekt or baletu JORDAN STĘPN'IEWICZ. 

KIEROWNICY PRACOWNI 

Krawieckiej damskie j : MARTA OSTROWSKA, krawieckiej 

męskiej : FRANCISZEK WOŁOSZCZYŃSK[, stolarskiej: ZY

GMUNT IPiIECHURA, modelatorskiej: KAZIMIERZ 'WOJC[E-

CHOWSKI, charakteryzat orskie j : ANTONI OSTROWiSKI, ma

larskiej : JAN KONDRACKI , tapicerskiej: EDWARD GULA, 

szewskiej: MIECZYSŁAW KRASNOPOLSKI i STANISŁAW 

PIELASZEK, ślusarskiej : ANTONI CIECHANOWICZ, główny 

elektryk : W!:ADYSŁA W BARAŃSKI, główny r ekwizyt or: 

JAN POMORSKI, brygadier sceny: JÓZEF ROGU SKI. 

Kierownictwo techniczne: scenogr af JAN HAWRYŁKIEWICZ. 



Hanna Runowiecka, Ryszard Fabiński, Beata Arternska, Stefan Witas, Elżbieta Ryl-Górska, Zdzisław Brabicki, Alina Wieczorkówna, 
Roman Kosierkiewicz. 
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